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Belangrijke data  
 
November 
17 t/m 23  Schoolfotograaf  
27    Afsluiting IPC 2e periode 
 
December 
  4    Het feest van Sinterklaas 
14    OR-vergadering 
16    Kerstviering 
21    Start Kerstvakantie, alle leerlingen vrij 
 
 

 
 
Hek in de Schaepman  
Op de Schaepmanlaan hebben we 
een  fysieke afbakening moeten plaatsen 
om te voorkomen dat mensen met hun fiets 
door de kinderen heen fietsen. Dit leverde - 
vooral ’s middag - gevaarlijke situaties op. 
De eerste dagen dat het hek er nu staat, lijkt 
het erop dat dit leidt tot opstopping van 
brengende ouders wat de 1,5 meter 
bemoeilijkt.  
Als organisatie wordt ons gevraagd om 
ervoor te zorgen dat ouders de 1,5 afstand 
(kunnen) houden en de overlast in de buurt 
zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor 
hebben wij uw medewerking nodig.  
We zullen het hek alleen ’s middags 
plaatsen. Ik wil u erop wijzen dat u niet voor 
het hek hoeft te parkeren. U wordt verzocht 
hier af te stappen en vervolgens kunt u, als 
alle kleuters op hun plek staan, lopend met 
uw (bak)fiets aan de hand het schoolplein 
betreden.  
 
Sint is weer in het land 
Het was afgelopen week wel spannend… 
zou de boot van Sinterklaas het wel halen? 
Gelukkig werden in het pakjesmagazijn nog 
kolen gevonden. Net genoeg om Nederland 
te bereiken! En het mag gezegd worden, 
Sint met de Pieten hebben dit jaar een riant 
en mooi optrekje!  
Op school komen we steeds meer in de 
stemming. Er wordt geknutseld dat het een 

lieve lust is. De school is ook prachtig 
versierd! Leerlingen van de groepen 8 
hebben Sinterklaas geholpen bij het 
inpakken van de cadeautjes. 
 
Hoe vieren we Kerst dit jaar? 
Sinterklaas is nog maar net in het land en 
toch zijn we al aan het nadenken over 
Kerst. Net als alles in de wereld, gaat ook 
de kerstviering dit jaar anders op de Piet 
Hein.  
Helaas gaat dit jaar het kerstdiner voor de 
groepen 1 t/m 7 niet door. We hebben er 
voor gekozen om een gezellig kerstontbijt 
te organiseren op woensdag 16 december 
a.s. De OR regelt een heerlijk ontbijt voor 
de leerlingen in samenwerking met 
verschillende lokale bakkers en winkels. 
We willen via deze weg de OR hiervoor 
hartelijk bedanken! 
Het Kerstdiner is er dit jaar alleen voor de 
groepen 8. Zij zullen gezamenlijk ’ s avonds 
van een verzorgd buffet genieten op de 
Wibautlaan. 
Uiteraard houden wij ons, zowel bij de Sint- 
als bij de Kerstviering, aan de richtlijnen die 
de GGD ons daarover heeft gestuurd.  
Verdere informatie over het kerstontbijt en 
het kerstdiner volgt nog in de komende 
weken.  
 
In de aanloop naar de kerstviering hebben 
wij diverse activiteiten bedacht voor de 
leerlingen, bijvoorbeeld een leuke quiz en 
het maken van mooie kunstwerken.  
Helaas kunnen we dit jaar in de ochtend bij 
de toegangsdeuren ook onze zangkunsten 
niet laten horen. Maar …… houd de  
klassenapp in de gaten, want er komt nog 
een verrassing vanuit de klas.   
Bij de volgende nieuwsbrief sturen we meer 
informatie, eerst genieten we nog even 
door van de Sinterklaasperiode! 
 
Schoolfotograaf 
Keurig gekamde haren, mooie vlechten, 
prinsessenjurken en colbertjes. Deze week 
is de schoolfotograaf begonnen om zoveel 
mogelijk leerlingen op de foto te zetten. 
Komende maandag is hij nog op de 
Schaepmanlaan om de laatste groepen en 
leerlingen op de gevoelige plaat te zetten. 
U krijgt van ons bericht wanneer de foto’s 
bekeken en besteld kunnen worden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


